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تیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
 داًـگاُ ؿْیذ تْـتی،۳282 ُ دی ها34  تا32

ساخت و مشخصهیابی سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگدانه برپایهی فوتوآند
فلسی استیل ضد زنگ
 هحوذسضا صهاًی هیویاى،ػاسا صالحی طالقاًی
 تْشاى، ًاسهک،داًـکذُ ی فیضیک داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى
 ػثک ٍ اًؼطاف پزیشی ّوچَى پلیوشّا ٍ فلضات دس ػلَل ّای خَسؿیذی حؼاع،ٌِ تکاسگیشی صیشالیِّای کن ّضی- ُچکیذ
 دس ایي پظٍّؾ ػاخت ػلَل ّای حؼاع. تَلیذ اًشطی سا تِ طَس چـن گیشی هقشٍى تِ صشفِ خَاّذ کشد،ًِؿذُ تِ سًگذا
( تِ ػٌَاى صیشالیِ هَسد آصهایؾ قشاس گشفتِ ٍ ػپغ تا تؼییيStSt203) 203 ؿذُ تِ سًگذاًِ تا تکاسگیشی اػتیل ضذ صًگ ًَع
ٍلتاط ػولکشد ایي ًَع ػلَل دس هقایؼِ تا ػلَلّای داسای صیشالیِّای ؿیـِای پَؿاًذُ ؿذُ تَػط-هـخصِّای خشیاى
ِ چگالی خشیاى ٍ ٍلتاط هذاس تاص ػلَل ػاختِ ؿذُ تا صیشالی.) هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػتFTO( اکؼیذ قلغ دٍج ؿذُ تا فلَئَس
. اػت%2.0۳  ٍلت ٍ تاصدُ آى ًیض0.54 ٍ 7.5۳ mA/cm3 ی اػتیل تِ تشتیة تشاتش تا
 اػتیل ضذ صًگ، فَتَآًذ فلضی،ًِ ػلَلّای خَسؿیذی حؼاع ؿذُ تا سًگذا9ُکلیذ ٍاط

Fabrication and Characterization of Dye Sensitized Solar Cells based on
Stainless Steel photoanodes
Sara Salehi Taleghani, Mohammadreza Zamani Meymiyan
Department of Physics-Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran
Abstract - Cost reduction of materials and methods used in the manufacturing of dye sensitized solar cells and
shift from batch processing to roll-to-roll manufacturing are the main issues which make the use of flexible
substrate necessary. In this work, we have used Stainless Steel type 203 (StSt203) sheets as substrate of DSSCs
by using photovoltaic parameters J-V curve of these cell comparing to that one with FTO rigid glass photoanode
3
were obtained. The current density and open circuit voltage of this cell have measured respectively 8.5۳ mA/cm
and

0.54 V and the efficiency of 2.0۳% have been obtained. The result shows great potential of these

photoanodes.
Keywords: Dye Sensitized Solar Cells, Metallic Photoanode, Stainless Steel.
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 32تا  34دیواُ  ،۳282داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
اص آًدایی کِ ّ 50%ضیٌِّای هَاد اٍلیِی یک
هشتَط تِ صیشالیِّای ؿیـِای پَؿیذُ ؿذُ تا TCO
اػت ،خایگضیٌی آًْا تا صیشالیِّای پلیوشی ٍ فلضی هی-
تَاًذ ّضیٌِّا سا تِ طَس چـوگیشی کاّؾ دّذ .ؿفافیت
پلیوشّا ٍ هقاٍهت الکتشیکی تؼیاس پاییي فلضات اص دیگش
هضایای تکاسگیشی ایي صیشالیِّای اًؼطاف پزیش اػت [.]3
الثتِ ایي صیشالیِّا هؼایثی ًیض داسًذ تِ طَس هثال صیشالیِ
ّای پلیوشی ًفَرپزیشی تاالیی داسًذ ٍ تا خزب سطَتت،
پایذاسی ػلَل سا تِ هشٍس صهاى کاّؾ هیدٌّذً .ـت
الکتشٍلیت تِ خاسج اص ػلَل ًیض پیاهذ ایي ًفَرپزیشی
تاالػت .اص لحاظ هکاًیکی ًیض ،الیِ کاتالیؼت ًـاًذُ ؿذُ
سٍی ایي صیشالیِ ّا تا کَچکتشیي تٌـی حیي آب تٌذی
ػلَل دچاس ؿکؼت ؿذُ ٍ کاسایی خَد سا اص دػت هی
دّذّ .وچٌیي ،تِ دلیل تحوّل دهایی پاییي پلیوشّا
(کوتش اص  ،)۳40 ºCاهکاى اًدام ػولیات حشاستی سٍی
صیشالیِ دس دهاّای تاال ٍخَد ًذاسد .تٌاتشایي پیًَذّای
داخلی تیي ًاًَرسات ػؼت تـکیل ؿذُ ٍ تاصدّی ػلَل
تِ ؿذت کاّؾ هییاتذ [ .]3دس هَسد صیش الیِّای فلضی
ًیض کِ ػوذتا فَیلّای تیتاًیَهی ،اػتیل ضذ صًگ ًَع
 ،203اػتیل هقاٍم دس تشاتش خَسدگی  ٍ 2۳5فَیلّای
هؼی ٍ آلَهیٌیَهی ّؼتٌذ ،هقاٍهت دهایی صیاد ،اهکاى
ػولیات حشاستی دس دهاّای تاال سا فشاّن هیکٌذ اها اکؼیذ
ؿذى ػطح فلض ٍ خَسدگی آى دس هحلَلّای الکتشٍلیتی
یذی ،چالؾّایی دس صهیٌِ تاصدّی ٍ پایذاسی ػلَل ایداد
هیکٌذ کِ تا الیِ ًـاًی الیِّای خذاکٌٌذُ ،اًتخاب
فلضات هقاٍم دس تشاتش خَسدگی ٍ خایگضیٌی الکتشٍلیتّای
غیشخَسًذُ ّوچَى کوپلکغّای کثالت تِ ػٌَاى صٍج
اکؼٌذُ-کاٌّذُ تشطشف خَاٌّذ ؿذ [ .]3دس اداهِ تِ ؿشح
سٍؽ ػاخت ػلَل حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ تا فَتَآًذ
فلضی اػتیل ضذ صًگ  203کِ دس تشاتش خَسدگی ٍ تٌؾ
هقاٍم اػت ٍ تشسػی ًتایح هشتَط تِ آى هیپشداصین.
DSSC

مقدمه

ی هَخَد دس هحلَل الکتشٍلیت ،احیا ؿذُ ٍ تِ حالت
ًیض کِ تِ  3تثذیل ؿذُ
پایِی خَد تشهیگشدد.
اػت ،تا اًتـاس تِ ػوت کاتذ ٍ گشفتي الکتشٍى اص کاتذ تاص
احیا ؿذُ ٍ تِ یَى

تثذیل ٍ چشخِ کاهل هیؿَد [.]۳

 -1بخش تجربی
 -۳-۳ػاخت فَتَآًذٍ :سقِ اػتیل ضذ صًگ ( 203تا اتؼاد
 )3پشع ؿذُ ٍ دس حوام اٍلتشاػًَیک تا اػتَى
3
ٍ اتاًَل ّشکذام تِ هذت  4دقیقِ ؿؼثـَ دادُ هیؿَد.
ػپغ ٍسقِ دس هحلَل آتی  TiCl3تا غلظت  30هیلی هَالس
دس دهای  60 ºCتِ هذت  20دقیقِ قشاس دادُ هیؿَد .دس
هشحلِی تؼذ الیِی ًاصکی اص خویش  ]2[ TiO3تا ضخاهت

 ٍ DSSCچشخِی الکتشٍى دس آى
ؿکل9 ۳
 .۳تشاًگیختگی سًگذاًِ.3 .تضسیق الکتشٍى تِ .2 .TiO3احیای سًگذاًِ.
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دس هیاى هٌاتغ تأهیي اًشطی ،خَسؿیذ هٌثؼی سایگاى ،پاک
ٍ ػاسی اص اثشات هخشب صیؼت هحیطی تِ ؿواس هیسٍد.
طشح ػلَلّای خَسؿیذی حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ
( )DSSCکِ هتؼلق تِ ًؼل ػَم اص ػلَلّای فَتٍَلتائیک
ّؼتٌذ ،دس ػال  ۳877تَػط هایکل گشتضل اسائِ ؿذ .ایي
ػلَلّای ًاًَ ػاختاس هذل ؿثیِػاصی ؿذُای اص ػول
فتَػٌتض دس گیاّاًٌذ کِ تَاًایی خزب ًَس ٍ تثذل اًشطی
فَتَى تِ اًشطی الکتشیکی سا داسًذ .دس ؿکل ( )۳ػاختاس
یک ً DSSCـاى دادُ ؿذُ کِ ؿاهل تخؾّای صیش اػت9
صیشالیِّای ؿیـِای پَؿیذُ ؿذُ تا اکؼیذ سػاًای ؿفاف
(ً ،)TCOاًَػاختاس هتخلخل اکؼیذّای ًیوشػاًا (تِ طَس
هؼوَل دی اکؼیذ تیتاًیَم ( ،))TiO3سًگذاًِّای حؼاع
تِ ًَس ) ،(Dyeالکتشٍلیت اکؼایؾ-کاّؾ (هؼوَال ؿاهل
) ٍکاتذ الیِ ًـاًی ؿذُ تا یک الیِ ی
صٍج 3
کاتالیؼتی هاًٌذ پالتیي.
ًحَُی ػولکشد ایي ػلَلّا تذیي گًَِ اػت کِ سًگذاًِ-
ّای خزب ؿذُ سٍی ػطح ًیوشػاًای ًاًَ ػاختاس ،تا
خزب اًشطی فَتَىّا تشاًگیختِ هیؿًَذ .تِ ػلت ًضدیکی
پائیيتشیي اٍستیتال هَلکَلی اؿغال ًـذُی سًگذاًِ تا تاًذ
سػاًؾ ًیوشػاًا ،الکتشٍى حاصل اص ایي تشاًگیختگی تِ
ًیوشػاًا تضسیق ؿذُ ٍ تیي ًاًَ رسات ًیوشػاًا هٌتقل هی
ؿَد تا تِ صیشالیِ سػیذُ ٍ ػشاًدام تا ػثَس اص هذاس خاسخی
تِ کاتذ تشػذ .سًگذاًِی اکؼیذ ؿذُ تا گشفتي الکتشٍى اص

 32تا  34دیواُ  ،۳282داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
چٌذ هیکشٍهتش تِ سٍؽ دکتش تلیذ سٍی صیشالیِ ًـاًذُ
ؿذُ ٍ دس دهای  400 ºCتِ هذّت  20دقیقِ تحت ػولیات
حشاستی قشاس دادُ هیؿَد .دس هشحلِی ًْایی ،پغ اص
پاییي آهذى دها ،صیش الیِ دسهحلَل  0.2هیلی هَالس
سًگذاًِی( N-6۳8ؿشکت ػَالسًٍیکغ) ،کِ تا اتاًَل
سقیق ؿذُ تِ هذت حذاکثش  33ػاػت قشاس هیگیشد.

الف

ب

 -2-۳آب تٌذی ػلَل ٍ تضسیق الکتشٍلیت 9تٌاتش ؿکل (،)3
یک قطؼِ ی تشیذُ ؿذُ اص پلیوش ػَسلیي تا ضخاهت 40
هیکشٍهتش (هحصَل ؿشکت ػَالسًٍیکغ) تیي کاتذ ٍ
فَتَآًذ یاد ؿذُ قشاس گشفتِ ٍ دس دهای  ۳۳0 ºCتِ هذت
 80ثاًیِ حشاست دادُ هیؿَد .ػشاًدام اص طشیق ػَساخ-
ّای ایداد ؿذُ دس کاتذ ،قطشُای اص هحلَل الکتشٍلیت
یذی اػتاًذاسد دسٍى حَضچِی ایداد ؿذُ تِ ٍػیلِی
ػَسلیي تضسیق هیگشدد ٍ ػَساخْا ًیض تؼتِ هیؿًَذ تا
آبتٌذی تکویل گشدد.

ؿکل  92تصاٍیش SEMاص الیِی  TiO3الیًِـاًی ؿذُ سٍی .StSt 203
الف) تصَیش ػطح فیلن ًاصک .ب) تصَیش ػطح هقطغ فیلن.

دس خذٍل ( )۳پاساهتشّای هشتَط تِ ػولکشد ػلَل ؿاهل
ٍلتاط هذاس تاص ( ،)VOCچگالی خشیاى اتصال کَتاُ (،(JSC
فاکتَس اًثاؿت ٍ تاصدُ تْیٌِ ؿذُ تشای ػلَل ػاختِ ؿذُ
تا صیش الیِّای  FTOدس دٍ حالت تاتؾ ًَس اص ػوت کاتذ
ٍ آًذ ٍ ػلَل ػاختِ ؿذُ تا اػتیل ضذ صًگ  203خوغ
آٍسی ؿذُ اػت.
خذٍل  .۳هـخصِّای اًذاصُ گیشی ؿذُی ػلَل تا هؼاحت هَثش
 0.34 cm3تحت تاتؾ  ۳000 W/m3دػتگاُ ؿثیِ ػاص خَسؿیذی
StSt 304

FTO
تاتؾ ًَس اص ػوت کاتذ

FTO
تاتؾ ًَس اص
ػوت آًذ

)VOC(V

0.54

0.670

0.680

JSC
)(mA/cm3

7.5۳

8.506

۳0.62

فاکتَس اًثاؿت

43.2

53.3

53.۳

تاصدُ %

2.08

3.76

4.33

ًَع فَتَآًذ

تاتؾ ًَس اص
ػوت کاتذ

ؿکل 93تصَیش ؿواتیک یک  DSSCتا صیشالیِ ی فلضی

 -2نتایج و تحلیل ها
دس ؿکل ( )2تصاٍیش هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی
( )SEMهشتَط تِ ػطح ٍ هقطغ فیلن ًاصک دی اکؼیذ
تیتاًیَم الیِ ًـاًی ؿذُ سٍی اػتیل ضذ صًگ دیذُ هی-
ؿَدّ .واى گًَِ کِ دس تصَیش (الف) دیذُ هیؿَد ،الیِ
یکٌَاخت تَدُ ٍ تشک خَسدگی دس آى هـاّذُ ًویگشدد.
ّوچٌیي ،اًذاصُ تقشیثی ًاًَ رسات دسحذٍد ً 34اًَهتش
اػت .تٌاتش هقیاع تؼییي ؿذُ دس تصَیش (ب) ًیض ضخاهت
تقشیثی فیلن ًاصک  4.3هیکشٍهتش تخویي صدُ هی ؿَد.

ّواى طَس کِ دیذُ هیؿَد VOC ،تشای ػلَل تا فَتَآًذ
اػتیل ضذ صًگ کوتش اص  VOCتشای ػلَل تا صیشالیِ-
ی FTOدس ؿشایط هـاتِ اػت .ایي هَضَع هیتَاًذ تِ
دلیل افضایؾ هقاٍهت الکتشیکی صیشالیِّای فلضی ٍ اکؼیذ
ؿذى ػطح اػتیل پغ اص ػولیات حشاستی دس دهاّای تاال
تاؿذ .تـکیل اکؼیذ آّي ( )Fe3O2سٍی صیشالیِ دس هشص
هیاى اػتیل ٍ  TiO3دس طَل ػولیات حشاستی ،آالیؾ الیِ
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 -3-۳ػاخت کاتذ 9تِ ٍػیلِی دػتگاُ الیِ ًـاًی
چشخـی چٌذ قطشُ اص هحلَل  2هیلی هَالس H3PtCl5
سٍی ػطح سػاًای  FTOالیِ ًـاًی ؿذُ ٍ دس دهای
 360 ºCتِ هذت  ۳4دقیقِ تاصپخت هی ؿَد.

 32تا  34دیواُ  ،۳282داًـگاُ ؿْیذ تْـتی
 TiO3تا آى ٍ ایداد ػذ ؿاتکی دس هشص هـتشک فلض ٍ
 ،TiO3اًتقال تاس تِ هذاس خاسخی سا هحذٍد کشدُ ٍ تاصدّی
ػلَل سا کاّؾ هیدّذ .تا الیِ ًـاًی الیِی ًاصک
ایٌذیَم قلغ اکؼیذ ( )ITOسٍی اػتیل هیتَاى اص ؿذت
ایي اثش کاػت[ .]3یکی دیگش اص هـکالت ػلَل ػاختِ
ؿذُ ًفَر الکتشٍلیت دسٍى ًاًَ ػاختاس  ٍ TiO3احیای یَى
ّای  3اص طشیق تواع هؼتقین تا صیشالیِ اػت کِ تاػث
ایداد خشیاى هؼکَع ٍ تاصگـت خشیاى تِ داخل ػلَل
هی ؿَد ٍ اص هقذاس خشیاى ًْایی هیکاّذ .تشای کٌتشل ٍ
هحذٍد کشدى ایي خشیاى ،الیِّای خذاکٌٌذُ ّوچَى
 SiOXتِ سٍؽ کٌذٍپاؽ سٍی صیش الیِ اػتیل قثل اص
ًـاًذى  ،TiO3الیِ ًـاًی هیؿَد[.]3
ؿکل ( )3هقایؼِای اص ًوَداسّای چگالی خشیاى ٍ -لتاط
ػلَلّای ػاختِ ؿذُ تا صیش الیِی اػتیل ٍ  FTOاػت
کِ ًَس تاتیذُ ؿذُ تِ ّش یک اص ػوت کاتذ هی تاؿذ.

 -3نتیجهگیری
دس ایي پظٍّؾ تِ ػاخت ٍ هـخصِیاتی ػلَلّای
خَسؿیذی حؼاع ؿذُ تِ سًگذاًِ تا صیشالیِی اػتیل ضذ
صًگ پشداختِ ؿذً .تایح تِ دػت آهذُ ،هـخصِّای
الکتشیکی (ٍلتاط ٍ خشیاى) کوتشی سا گضاسؽ هیکٌٌذ ،اها
ًضدیکی تاصدّی ػلَل ػاختِ ؿذُ تشپایِ ی ایي فَتَآًذّا
تا ػلَلّای داسای صیشالیِی  ،FTOدلیل هٌاػثی تشای
اثثات ایي ًظشیِ اػت کِ ایي صیشالیِ خایگضیٌی هٌاػة
تشای صیش الیِی  FTOدس ػلَلّای خَسؿیذی حؼاع
ؿذُ تِ سًگذاًِ اػت.

ؿکلً 93وَداسّای چگالی خشیاى تشحؼة ٍلتاط دس حالت تاتؾ ًَس اص
ػوت کاتذ

ّواى طَس کِ دس تاال ًیض اؿاسُ ؿذ کاّؾ هـخصِّای
خشیاى ٍ ٍلتاط ػلَل تا آًذ اػتیل دس هقایؼِی تا ػلَل تا
صیشالیِ  FTOسا ؿایذ تتَاى تِ طَس ػوذُ ًاؿی اص ایداد
اکؼیذآّي ٍ افضایؾ هقاٍهت فلض دس تشاتش ػثَس خشیاى دس
هشص هـتشک داًؼت .ایي کاّؾ خشیاى ٍ ٍلتاط تِ کاّؾ
فاکتَس اًثاؿت یا هیضاى هشتغ ؿذگی ًوَداس هٌدش ؿذُ کِ
تِ ٍضَح دس ؿکل (ً )3وایاى اػت .تِ طَس کلی دس حالت
تاتؾ ًَس اص ػوت کاتذ ،تخـی اص پشتَی ٍسٍدی تا ػثَس اص
الیِ ی کاتالیؼتی پالتیي پشاکٌذُ هیؿَد .تخؾ ػوذُی
دیگشی ًیض ٌّگام ػثَس اص الیِ ّای تَدُای الکتشٍلیت
دچاس اتالفّای اپتیکی هیؿَد .ایي هَاسد اص طشیق
افضایؾ احتوال تاصتشکیة ،خشیاى ّش دٍ ًَع ػلَل ػاختِ
ؿذُ سا ًؼثت تِ حالت تاتؾ ًَس اص ػوت آًذ هحذٍد هی-
ػاصد کِ دس خذٍل ( ٍ )۳ؿکل  3قاتل سٍئیت اػت .گشچِ
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اًتظاس هی سٍد دس ػاختاسّای تا آًذ فلضی تاصتاب ًَس اص
ػطح آًذ غیشؿفاف ٍ تاصگـت ًَس تِ داخل ػلَل تخـی
اص ایي اتالفّا سا خثشاى کٌذ ،اها طیف تاصتاتی اػتیل ضذ
صًگ قثل ٍ پغ اص ػولیات حشاستی هتفاٍت اػت ٍ تاصتاب
اػتیل ضذ صًگ دس هحذٍدُ طَل هَجّای تیي  300تا
ً 470اًَهتش پغ اص ػولیات حشاستی ًؼثت تِ ًوًَِی
حشاست ًذیذُ تِ طَس قاتل هالحظِای کاّؾ هییاتذ[.]4
) ًیض
الکتشٍلیت ؿاهل صٍج اکؼٌذُ-کاٌّذُی ( 3
طَل هَجّایی سا کِ دسهحذٍدُی ً 340اًَهتش قشاس داسًذ،
خزب هیکٌذ ٍ احتوال تاصتشکیة تاس سا دس ایي هحذٍدُ
صیاد هیکٌذ اص ایٌشٍ ،اًتظاس هیسٍد  IPCEتشای ػلَلّای
تا آًذ  StSt203دس طَل هَجّای تیـتش اص ً 470اًَهتش
ًؼثت تِ ػلَل ّای هشػَم تا الکتشٍدّای  FTOتیـتش
تاؿذ[.]4

